
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๓๓ / ๒๕๖๕  

เร่ือง แตงต้ังและมอบหมายงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมแนะแนว) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

เพื่อใหการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมแนะแนว) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน เปนไปตามจุดหมายของหลักสูตรในการจัดกิจกรรมแนะแนว อีกท้ังเปนการจัดกิจกรรมแนะแนวนอกระบบ   

ใหครอบคลุมการดำเนินงานของแนะแนว โดยมุงเนนการชวยเหลือดานการศึกษา สังคม ครอบครัว สุขภาพ        

ความประพฤติ เพื่อเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข และไดรับความชวยเหลืออยางครบถวน 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร   

ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๗ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม และใหยกเลิกคำส่ัง ทุกคำส่ังในการแตงต้ังและ

มอบหมายงานฯ ท่ีแยงกับคำส่ังนี้ ใหใชคำส่ังนี้แทน จึงขอแตงต้ังและมอบหมายงานขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมแนะแนว) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ดังตอไปนี้  

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 

๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 

๑.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๑.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑.๗ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๑.๘ นายรุจน เลาฮะ           ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ใหคําปรึกษา ในการจัดกิจกรรมกิจกรรมแนะแนว ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ใหบรรลุตาม

วัตถุประสงค 
 

๒. คณะกรรมการดำเนินการ ประกอบดวย 

 ๒.๑ คณะกรรมการกิจกรรมแนะแนว ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 

๑. นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑/๑  

๒. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑/๒    

 

 

 

 



๒.๒ คณะกรรมการกิจกรรมแนะแนว ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 

๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒/๑ 

๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒/๒ 

๒.๓ คณะกรรมการกิจกรรมแนะแนว ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 

๑. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑            ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓/๑ 

๒. นางสาวพรพไิล ธิการ  ครู คศ.๑   ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓/๒ 

๒.๔ คณะกรรมการกิจกรรมแนะแนว ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

๑. นายรุจน เลาฮะ            ครูชำนาญการพิเศษ  ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔/๑  

  ๒. นายอัมพร  นันนวล  ครู คศ.๑   ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔/๒ 

๒.๕ คณะกรรมการกิจกรรมแนะแนว ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

๑. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕/๑ 

๒. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ   ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕/๒   

๒.๖ คณะกรรมการกิจกรรมแนะแนว ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

๑. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖/๑  

  ๒. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖/๒ 

มีหนาท่ี   โดยมีหนาท่ีจัดวางแผนปฏิบัติการกิจกรรมแนะแนวในแตละช้ัน มอบหมายการจัดกิจกรรม

ใหกับครูผูจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อใหผูเรียนรูจักตนเอง เขาใจตนเองและผูอื่น มีทักษะเบ้ืองตนในการดูแลตนเอง 

จัดทำเอกสารขอมูลนักเรียนข้ันพื้นฐานในการดำเนินงานและจัดเก็บขอมูลไวท่ีหองเรียนในแตละหองเรียน 

ดำเนินการจัดแนะแนวนอกระบบเพื่อเปนการชวยเหลือนักเรียนใหครบถวน จัดทำโครงการตางๆ เพื่อเปนการ

สงเสริมงานแนะแนวนักเรียนใหครอบคลุมการศึกษา สังคม ครอบครัว สุขภาพ และความประพฤติ 

 

ขอใหบุคลากรท่ีไดรับการแตงต้ังไดปฏิบัติหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิด

ประโยชน ตอโรงเรียนและทางราชการตอไป พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป หรือจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงคำส่ัง  

 

 

                        ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
             ลงช่ือ  
                      (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                                            ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 



 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังและมอบหมายงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมแนะแนว) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๓๓ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๓ นายรุจน เลาฮะ ครูชำนาญการพิเศษ  

๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  

๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  

๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ  

๗ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑  

๘ นายอัมพร นันนวล ครู คศ.๑  

๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑  

๑๐ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑  

๑๑ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู คศ.๑  

๑๒ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑  

๑๓ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑  

๑๔ นางสาวปาจารีย เศษโถ ครูผูชวย  

๑๕ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


